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No dia sete de fevereiro de dois mil  e vinte realizou-se na Sala de Sessões do 

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas  9:38  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a 

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

Antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Presidente  informou  que  a  norma  do 

Orçamento  de  Estado  para  2020  que  mantinha  o  pagamento  de  IMI  sobre  os 

imóveis nas zonas classificadas e monumentos classificados, foi chumbada pela 

formação de uma maioria negativa na Assembleia da República o que significa, 

pelo  será  necessário  tomar  medidas  de  contenção  orçamental,  o  que  levará  à 

redução da receita em de cerca de um milhão e meio de euros já no corrente ano.  

Referiu que a decisão é profundamente injusta para os cidadãos por não ter  em 

conta o princípio da equidade. ---------------------------------------------------------------------

O Vereador  Marcos Couto  questionou a necessidade de contenção orçamental, 

dado  que  aquando  da  sua  elaboração  já  se  havia  previsto  a  possibilidade  de 

ocorrer a redução da receita decorrente da isenção do IMI. -------------------------------

O Presidente confirmou que se havia previsto a cativação de meio milhão de euros 

referente à receita de 2020, no entanto, com a presente decisão irão surgir pedidos 

de reembolsos referentes aos últimos três anos, o que significa um aumento do 

valor a cativar para fazer face à devolução. -----------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto referiu que agora com este beneficio há que impor o 

cumprimento das regras na zona classificada. --------------------------------------------------

O Presidente informou que se tornou mais difícil manter a pressão para manter os 

imóveis devidamente conservados, uma vez que desapareceu a possibilidade de 

aplicar majorantes através do IMI, criando-se um vazio legal. ------------------------------

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: -------------------------------------

"Os Vereadores do PSD à Câmara de Angra vêm por este meio manifestar o seu 

repudio  pelas  recentes  declarações  de  Francisco  César  sobre  o  Centro  de 
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Radioterapia  na  Ilha  Terceira  sendo  que  as  mesmas  passam  um  atestado  de 

menoridade intelectual aos Terceirenses que nos recusamos a aceitar. O Hospital 

da  Ilha  Terceira  está,  desde  a  sua  abertura,  dotado  de  instalações  para  a 

Radioterapia.  A introdução  deste  tratamento  foi  prometida  pelo  governo  PS  no 

tempo em que o pai de Francisco César (Carlos César) era Presidente do Governo. 

Já com as instalações prontas a receber esta especialidade,  e contra todas as 

expectativas, foi decidido, pelo Governo PS, avançar com a construção do atual 

Centro  de  Radioterapia  em  Ponta  Delgada,  duplicando  assim  as  instalações 

existentes na Região, e num ato que o então Bastonário da Ordem dos Médicos 

classificou e passamos citar: “um mau exemplo de gestão dos dinheiros públicos e 

um caso de policia”. Para cumprir esse mais desiderato centralista os Açorianos 

tiveram de esperar mais dois anos e deslocar-se assim ao Continente para fazer os 

seus  tratamentos.  Os  Vereadores  do  PSD  à  Câmara  Municipal  repudiam 

veementemente as declarações de Francisco César que mais não são do que um 

ataque à  Ilha  Terceira  e  à  Unidade  Regional  de  quem,  por  mais  não  seja  por 

questões familiares deviam fazer a sua defesa." -----------------------------------------------

"Os Vereadores do PSD à Câmara de Angra vêm por  este meio criticar  o  que 

entender  ser  uma  relação  altamente  promiscua  que  existe  atualmente,  e  sem 

precedentes na história da Autonomia, entre o poder político e o tecido económico 

em São Miguel. Somos 100% a favor da iniciativa privada e como tal saudamos o 

investimento feito pela Finançor nas suas instalações. Agora quando vemos esse 

investimento  atracado a  um investimento  Publico  como o  feito  pela  Portos  dos 

Açores no porto de Ponta Delgada com o objetivo de estabelecer nesse porto o 

Hub Logístico, ai já somos completamente contra. Tudo é mais grave quando o 

Governo Regional através da Portos dos Açores têm tido empenhamento ZERO na 

otimização da infraestrutura que existe na Praia da Vitória. Mais uma vez vamos 

duplicar investimento publico para centralizar mais a região, tal como aconteceu na 

Radioterapia. Trata-se de mais uma Coligação negativa para a Unidade Regional."-

O Presidente  informou que esteve presente  com o Vereador  Guido Teles  no II 

Congresso Internacional do Carnaval, que se realizou nos passados dias 30, 31 de 

janeiro e 1 de fevereiro, na Vila da Lajes, em que o Governo Regional propor a  

inscrição do Carnaval na lista de património imaterial da UNESCO, a proposta irá 

ser colocada a consulta pública no dia 17 de fevereiro. --------------------------------------
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Por outro lado, informou que a empresa que faz recolha dos plásticos agrícolas 

está com problemas, uma vez que o plástico deixou de ser valorizado no mercado, 

colocando-se  novamente  a  necessidade  de  procurar  uma  solução  para  esta 

questão, para evitar que este tipo de resíduos seja depositado em zonas menos 

próprias como as linhas de água. ------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 2 da reunião ordinária  pública de 24-01-2020.-----------

A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos 

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do 

Regulamento Municipal  de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal  e 

isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, 

do  Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  do  n.º  3  do  artigo  35.º,  da  Lei  n.º 

75/2013, de 12 de setembro

2.1 Ent. 756 - Pedido da  Direção Regional de Serviços Florestais, solicitando 

apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de 

Angra do Heroísmo, no dia 29 de fevereiro, para realização do II Fórum sobre a 

caça nos Açores. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do  
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Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo 

Vereador Guido Teles.(41/2020/CMAH)---------------------------------------------------------

2.2  Ent.  757 -  Pedido  da Associação Cultural  do Porto  Judeu, solicitando  a 

utilização do Pavilhão Multiusos Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas, para 

a realização de IX Festival de Bandas Filarmónicas nos dias 26 (período da noite) a 

29  de  Março(restantes  dias  todo  o  dia).  Para  ratificação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro,  

bem como nos termos conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do 

art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações 

Desportivas Municipais e n.º 7 da Cláusula Terceira do Protocolo de Integração do 

Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco no Parque Desportivo Municipal de Angra 

do  Heroísmo,  datado  de  6  de  março  de  2017.  -  A Câmara  Municipal,  por 

unanimidade,  ratificou o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido 

Teles.(42/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.3 Int. 4020 – Proposta de atribuição de apoio financeiro e em espécie, a cada 

um  dos  25  clubes  desportivos  e  20  atletas  individuais,  nos  termos  do 

Regulamento  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades  Desportivas  e  Atletas 

Individuais  do  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  ratificação  do  órgão 

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do 

artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de 

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade,  ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador  Guido 

Teles.(43/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.4 Ent. n.º 1635 - Pedido da Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho 

de Angra do Heroísmo,  solicitando apoio na cedência do grande auditório  do 

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento. 

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da 
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Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido 

Teles.(44/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e PPI 2020

3.1 Ent. 1227 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo  a primeira  alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de 

Investimentos para o ano de 2020. Para ratificação do órgão executivo municipal 

nos termos conjugados da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Conselho  de  Administração 

daqueles Serviços.(45/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e  

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades 

de  natureza  social,  cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa  ou  outra  de 

interesse  para  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a 

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

4.1 Ent. 278 - Pedido da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2020, solicitando apoio 

na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo,  e  respetiva  logística  associada,  transportes,  impressão  de  lona  e 

divulgação,  para  realização  de  evento  para  angariação  de  fundos.  Para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 

do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de  

Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade, autorizou este pedido.(46/2020/CMAH)------------------------------------
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4.2 Ent. 466 - Pedido da Dionysus - Associação Cultural e Recreativa do Porto 

Judeu, solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de 

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo,  som,  luz,  apoio  técnico  e  logística,  para 

realização de evento solidário. Para ratificação do órgão executivo municipal nos 

termos  do  n.º  3  do  artigo  35.º   da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(47/2020/CMAH)---------------

4.3 Ent.  730 -  Pedido da Fundação INATEL,  solicitando apoio na cedência do 

Teatro Angrense, som, luz e apoio técnico para realização de concerto de Natal a 

realizar a 5 de dezembro de 2020. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(48/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.4  Ent.  4286  –  Pedido  da Casa  do Povo  de  São  Bartolomeu de  Regatos, 

solicitando apoio para o projeto de investimento de 2019.  Propõe-se a atribuição 

de  um  apoio  no  valor  de  €  5.944,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  

12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio 

no valor proposto (€5.944,00)(49/2020/CMAH)----------------------------------------------

4.5  Ent.  14820 –  Pedido da  Associação Juvenil  da  Ilha  Terceira,  solicitando 

apoio para deslocação à cidade do Empreendedor. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal  nos 

termos das alíneas o)  e  u)  do n.º  1  do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de 

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio 

no valor proposto (€500,00)(50/2020/CMAH)-------------------------------------------------
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4.6  Ent.  15362  –  Pedido  da  Diocese  de  Angra  -  Fábrica  da  Igreja  da  Sé, 

solicitando  apoio  para  o  concerto  comemorativo  dos  485  anos  da  criação  da 

Diocese de Angra. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.150,00. Para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 

do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de  

Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€1.150,00)

(51/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4.7 Ent. 16233 – Pedido de  Evandro de Fátima da Silva Meneses, solicitando 

apoio para a edição do CD de música tradicional açoriana do Grupo Duo Cordibus. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da 

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a 

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)(52/2020/CMAH)------

4.8 Ent. 16499 – Pedido da  ACTUSA – Associação Cultural Tuna Universitas 

Scientiarum  Agrarium,  solicitando  apoio  para  realização  do  festival  “Ciclone 

2020”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.800,00. Para deliberação 

do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da 

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a 

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.800,00)(53/2020/CMAH)-------

4.9 Ent. 16864 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para atividades de Natal. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  

12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio 

no valor proposto (€500,00)(54/2020/CMAH)-------------------------------------------------
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4.10  Ent.  17026  –  Pedido  da  Delegação  da  Terceira  da  Cruz  Vermelha 

Portuguesa, solicitando apoio para a obra de melhoramento das condições da 

arrecadação  de  consumíveis  sanitários,  nas  instalações  daquela  Delegação. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor  de €600,00.  Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da 

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a 

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€600,00)(55/2020/CMAH)---------

4.11 Ent. 17258 – Pedido de Rúben Miguel Pacheco Correia, solicitando apoio 

para a edição do livro “Comer à Moda dos Açores”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €500,00, a ser pago à  Bertrand Editora. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da 

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a 

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00)(56/2020/CMAH)---------

4.12 Ent. 17387 – Pedido da Sons do Terreiro – Associação Cultural, solicitando 

apoio para realização da 3.ª edição do “Angra World Sound Fest”. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €4.500,00. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  

12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio 

no valor proposto (€4.500,00)(57/2020/CMAH)----------------------------------------------

4.13  Ent.  17680  –  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira, 

solicitando  apoio  para  realização  de  uma  reunião  científica  com  cirurgiões  de 

vários hospitais do País. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €250,00. 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do 

n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, 

por  unanimidade,  deliberou atribuir  um apoio  no valor  proposto  (€250,00)

(58/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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4.14 Ent. 17765 – Pedido da Obra Social Madre Maria Clara Açores, solicitando 

apoio para uma viagem de finalistas dos alunos do 6.º ano. Propõe-se a atribuição 

de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio 

no valor proposto (€500,00)(59/2020/CMAH)-------------------------------------------------

4.15 Ent. 18328 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio 

para impressão do Boletim daquele Instituto. Propõe-se a atribuição de um apoio 

no valor de €7.800,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 

das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do  

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto 

(€7.800,00)(60/2020/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.16 Ent. 18374 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio 

para edição da obra “O Estatuto Jurídico das Misericórdias na Jurisprudência da 

Assinatura Apostólica”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.423,20. 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do 

n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, 

por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€2.423,00)----

(61/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.17  Ent.  859  -  Pedido  da  Associação  Amigos  D’Angra  Basket,  solicitando 

utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a 

realização do III Edição de Campus, de 6 de Julho a 1 de Agosto, das 8h30 às  

21h00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 

u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos 

termos conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a  

6  do  mesmo  art.º  do  Regulamento  de  Utilização  das  Instalações  Desportivas 
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Municipais e n.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. -  A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(62/2020/CMAH)---------------

4.18  Ent.  1273  -  Pedido  da  Associação Patinagem Ilha  Terceira,  solicitando 

utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a 

realização do Encontro Regional  de Seleções sub 13/15,  nos dias 13 a 15 de 

Março, das 9h00 às 19h00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º  33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, alínea d) do 

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das 

Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal 

de  Taxas.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(63/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4.19 -  Ent.  1157 -  Pedido do  Grupo Desportivo da Casa do Povo do Porto 

Judeu, solicitando utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva 

isenção de taxas, para a realização de um 1ª Jornada de Dança Desportiva 2020, 

no  dia  8  de  março,  das 8h00  às  23h00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013,  

de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, 

alínea d) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de 

Utilização  das  Instalações  Desportivas  Municipais  e  n.º  2  do  art.º  6.º  do 

Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

autorizou este pedido.(64/2020/CMAH)--------------------------------------------------------

5. Atribuição de apoios – contratos programa – pedidos de prorrogação de 

prazo

5.1 Ent. 8756 - Pedido do  Clube Desportivo da Sociedade Recreativa de São 

Pedro, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato 

programa  assinado  com  a  autarquia.  Para  deliberação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  

12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 
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Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(65/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Ent. 13354 - Pedido do Sport Clube Lusitânia, solicitando a prorrogação do 

prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado com a autarquia. 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do 

n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  e  do  Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, 

por unanimidade, autorizou este pedido.----------------------------------------------------

O  Vice  Presidente  da  Edilidade  ausentou-se  da  reunião  no  momento  da 

votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do 

CPA – Código do Procedimento Administrativo.(66/2020/CMAH)--------------------

5.3 Ent. 14286 - Pedido da LADA - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, 

solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa 

assinado com a autarquia.  Para  deliberação do órgão executivo  municipal  nos 

termos das alíneas o)  e  u)  do n.º  1  do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de 

setembro,  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(67/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Ent. 14873 - Pedido do Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, solicitando a 

prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado 

com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do 

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(68/2020/CMAH)---------------

5.5 Ent. 16282 - Pedido da Associação Juvenil da Ilha Terceira, solicitando a 

prorrogação do prazo para conclusão/entrega do relatório do objeto do contrato 

programa  assinado  com  a  autarquia.  Para  deliberação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  
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12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(69/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.6 Ent.  16905 -  Pedido da  Venerável  Ordem Terceira de N.ª S.ª  do Carmo, 

solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa 

assinado com a autarquia.  Para  deliberação do órgão executivo  municipal  nos 

termos das alíneas o)  e  u)  do n.º  1  do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de 

setembro,  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(70/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.7 Ent. 18440 - Pedido da Sociedade Altarense do Sagrado Coração de Jesus, 

solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de 

contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  

12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------

(71/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.8 Ent. 18443 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial  dos Altares, solicitando a 

prorrogação  do  prazo  para  execução  das  obras  na  sede,  objeto  de  contrato 

programa  assinado  com  a  autarquia.  Para  deliberação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de  

12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(72/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.9 Ent. 18444 - Pedido da  Fábrica da Igreja Paroquial dos Altares, solicitando a 

alteração do objeto e a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, 

objeto de contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 
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75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de 

Interesse Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  autorizou este 

pedido.(73/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

6. Protocolos

6.1 Ent. 535 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a  PCTTER – 

Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, tendo em vista o 

apoio anual no valor de €1.465,56 para comparticipação da despesa inerente à 

contratação de um recurso humano, equiparado à categoria de assistente técnico, 

a afetar àquele Parque. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 

das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do 

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  de  protocolo. 

(74/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Ent. 11781 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Câmara do 

Comércio de Angra do Heroísmo, tendo em vista a atribuição de um prémio à 

equipa local vencedora da 3.ª edição do programa “Tourism Explorers” no valor de 

€1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas 

o)  e  u)  do  n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  e  do  

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  de  protocolo. 

(75/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

6.3 Ent. 15433 – Protocolo a celebrar entre o Município e a  ACM – Associação 

Cristã  da  Mocidade,  tendo  em vista  o  apoio  no  valor  de  €4.000,00,  para  as 

despesas corrente do ano de 2020. Para deliberação do órgão executivo municipal  

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro,  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.

(76/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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6.4 Ent. 17784 – Protocolo a celebrar entre o Município de Angra do Heroísmo, o 

Município da Praia da Vitória e a  Ocean Motion – Ocean Innovation Center,  

Lda,  o  qual  tem  por  objeto  a  concretização  de  atividades  de  investigação, 

desenvolvimento e inovação (ID&I), assentes na formação e qualificação de alto 

nível, da investigação de base científica e tecnológica, da difusão do conhecimento 

e da transferência tecnológica. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos das alíneas o)  e  u)  do n.º  1  do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de 

setembro,  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.

(77/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

6.5 Ent. 17696 – Renovação do protocolo entre o Município e a  Cáritas da Ilha 

Terceira, tendo em vista o apoio no valor de €11.285,12 para fazer face aos custos 

inerentes ao funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Angra  do  Heroísmo,  na  vertente  administrativa.  Para  deliberação  do  órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de 

Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta 

renovação do protocolo.(78/2020/CMAH)-----------------------------------------------------

6.6 Ent. 549 – Renovação do protocolo entre o Município e a  Fábrica da Igreja 

Paroquial  da Sé Catedral, tendo em vista  a  assunção do encargo inerente  à 

contratação do serviço de transmissão televisiva das principais celebrações que se 

realizam na Igreja Paroquial da Sé, no valor de €17.700,00. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da 

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a 

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

aprovou esta renovação do protocolo.(79/2020/CMAH)---------------------------------

7. Contratos interadministrativos para 2020
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7.1  Int.  295  -  Aprovação  dos  projetos  referentes  aos  contratos 

interadministrativos com  as  juntas  de  Freguesia,  nos  termos  do  artigo  23.º 

conjugado com o artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou os projetos em causa.(80/2020/CMAH)---

8. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

8.1 Ent.  16020 -  Ofício  enviado pela  Associação do Escutismo Católico dos 

Açores, a solicitar a transmissão do direito de superfície que detém sobre o prédio 

urbano, lote 57, sito na Rua Salomão Levy, freguesia do Porto Judeu, descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o n.º 2546 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 1467 º, da mesma freguesia, alegando o facto da Associação não ter 

conseguido o financiamento necessário para a construção do edifício de apoio às 

sua atividades, conforme previsto na cláusula primeira da escritura de doação da 

constituição do direito de superfície realizada a 11/01/2008. Para deliberação da 

Câmara Municipal no sentido de ser autorizada a reversão do direito de superfície 

em conformidade com a alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento do Parque 

Industrial bem como da cláusula quinta da escritura de constituição do direito de 

superfície , tendo em conta que não foram cumpridos os prazos para o inicio e 

conclusão das obras, estipulado na cláusula terceira da respetiva escritura, para a 

realização das obras de construção do edifício de apoio às sua atividades. -  A 

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o proposto. (81/2020/CMAH) ---

 

8.2 Int. 1158 - Informação do Serviço de Património, dando conta que a empresa 

Açorclean, de Rui Natal Teixeira Brasil, Sociedade Unipessoal Lda., superficiária 

do lote 12 da ZIAH, sito no Caminho d’Justa, freguesia do Porto Judeu, descrito na 

CRP com o n.º  2517 e inscrito na matriz predial  urbana sob o artigo 1578º da 

freguesia do Porto Judeu, não se pronunciou em audiência prévia escrita, sobre a 

decisão da revogação da constituição do direito de superfície por não ter procedido 

ao  pagamento  de  duas  prestações  pecuniárias  anuais  sucessivas  que  se 

encontram  em  processo  de  execução  fiscal.  Para  deliberação  da  Câmara 

Municipal  no sentido de ser  autorizado o resgate do direito de superfície, atribuído 
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mediante  a  escritura  de  constituição  do  direito  de  superfície  realizada  a 

24/04/2007, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do 

Parque Industria e de acordo com o estipulado na clausula  décima da mesma 

escritura, atendendo a que não foram pagas duas prestações anuais sucessivas e 

conceder o prazo de 30 dias úteis para o superficiário desocupar as instalações 

fixas  existentes  no  lote,  uma  vez  que  estas  revertem  gratuitamente  para  o 

Município, conforme o n.º 5 do artigo 6.º do Regulamento do Parque Industrial bem 

como do estipulado na clausula décima segunda que consta da referida escritura. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o proposto. (82/2020/CMAH) 

9. Empreitada de Reconstrução da Igreja das Concepcionistas

9.1 Ent. 1669 – Ofício da  Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, 

solicitando que se delibere sobre a necessidade de avançar com a execução do 

contrato para a realização da obra referente à Empreitada de Reconstrução da 

Igreja das Concepcionistas, respetiva Sacristia e arranjos exteriores, com vista ao 

levantamento do efeito suspensivo do concurso público. -  A Câmara Municipal, 

por unanimidade, deliberou enviar à Assembleia Municipal no sentido de se 

pronunciar quanto ao interesse da obra em causa. (83/2020/CMAH) ---------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1 Ent. 1218 – Ofício da  Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da 

Universidade dos Açores – Professor Doutor Joaquim Fernando Moreira da 

Silva, na qualidade de coordenador dos programas de mobilidade, agradecendo 

pelo apoio financeiro que a Edilidade vai atribuir aos estudantes que irão fazer um 

estágio em Fresno,  no corrente mês de fevereiro.  Para conhecimento do órgão 

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------
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10.2  Ent.  1446  –  Carta  de  Inês  Pereira  Furtado,  agradecendo  pelo  apoio  da 

Câmara Municipal em ter assumido o encargo com o envio de um contentor com 

donativos para Cabo Verde. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A 

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

10.3  Ent.  1495  –  Declaração  de  Carlos  Manuel  Pimentel  Enes,  relativa  à 

titularidade  do  direito  de  autor  da  publicação  “Angra  do  Heroísmo  –  Alma  e 

Memória”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara 

Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

10.4 Ent. 1226 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, no 

sentido  de  informar  a  Assembleia  Municipal  da  aquisição  de  serviços  de 

levantamento cadastral de infraestruturas de distribuição de água e de drenagem 

de águas residuais. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do órgão 

deliberativo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e o assunto 

vai ser enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento.-------------

10.5 Int. 443 – Alteração n.º 23 ao Orçamento da Câmara Municipal e 22.ª às 

Grandes  Opções  do  Plano,  relativas  a  2019.  Para  conhecimento  do  órgão 

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

10.6 Int. 251 – Primeira alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

da  Câmara  Municipal,  para  2020.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo 

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

10.7 Int. 333 – Segunda alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

da  Câmara  Municipal,  para  2020.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo 

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas onze horas e dez minutos da qual se lavrou a presente 

ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.-------------------------------------

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por 

unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.-----------------------------

Angra do Heroísmo, 7 de fevereiro de 2020.-----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A funcionária que lavrou a Ata,

_________________________________
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